
KARTA PODARUNKOWA  - informacja i regulamin 

Aby  kupić kartę podarunkową  proszę  o wpłatę na nasze konto , kwoty  odpowiadającej  jednemu z 

naszych pakietów. Cennik na stronie  www.dsteam.pl 

 

ING Bank 71 1050 1764 1000 0090 3077 0557 

DSTeamsp. z o.o. sk. 

ul. Pogodna 5 

84-208 Dobrzewino  

 

Proszę o przesłanie  potwierdzenia wpłaty  na email  strzelnica@dsteam.pl  wraz z imieniem i 

nazwiskiem osoby obdarowanej . 

Mailem zwrotnym  wyślemy kartę do wydruku (wydruk bonu bezpośrednio z maila  –  nie   

zapisywać na komputerze) 

Kartę podarunkową można nabyć  również na naszej strzelnicy  

DSTeam STRZELNICA 

ul. Chałubińskiego 31 

80-807 GDAŃSK   

Karta ważna 3 miesiące od daty zakupu, wizytę należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 

+48 665 566 997 ( czynny po g.14:00 )  lub mail: strzelnica@dsteam.pl 

1 kartę wykorzystuje 1 osoba. 

 

 

REGULAMIN 

SPRZEDAŻY I REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH 

STRZELNICY DSTEAM  

 

1. Zakup karty podarunkowej jest zawarciem umowy handlowej pomiędzy Klientem, a firmą 
DSTeam Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Dobrzewinie ul. Pogodna 5. 

2. Zakupu karty podarunkowej można dokonać bezpośrednio na strzelnicy DSTeam w Gdańsku 

ul. Chałubińskiego 31, jak i drogą elektroniczną po wcześniejszym kontakcie mailowym. 



3. Karta podarunkowa jest imienna i wystawiana na jeden z pakietów znajdujących się na stronie 

www.dsteam.pl lub na dowolny zestaw amunicyjny wcześniej ustalony z Klientem i przez 

Klienta zaakceptowany. 

4. Ważność karty podarunkowej ustalona zostaje na 3 miesiące od daty zakupu. Jeżeli z 

powodów niezależnych od Klienta, nie będzie mógł wykorzystać karty to przed terminem 

upływu ważności, Klient ma obowiązek skontaktować się ze strzelnicą w celu przedłużenia 

karty. Karta podarunkowa zostaje przedłużona o 3 miesiące. Przedłużenie karty podarunkowej 

jest jednokrotne. Jeśli Klient w przedłużonym terminie nie wykorzysta karty podarunkowej to 

zostanie ona unieważniona bez możliwości jej zrealizowania i zwrotu kosztów zakupu. 

5. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się realizację imiennej karty podarunkowej przez 

inną osobę, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z obsługą strzelnicy przez osobę, na którą 
karta została wydana. 

6. Realizacja karty podarunkowej następuje po wcześniejszym kontakcie z obsługą strzelnicy, 

ustaleniu terminu wizyty i zrobieniu rezerwacji. 

7. Zakup karty podarunkowej oznacza wyrażenie akceptacji regulaminu. 

8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: 

zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych 

wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej, prawomocny wyrok 

sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa 

cywilnego. 

9. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 

podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart 

Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku. 

 

 

 

Zarząd 

DSTeam Spółka z o.o. SPK 

 


